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Deelgemeente geeft ‘Mijn boek’ aan ruim 4500 leerlingen van basisscholen in Delfshaven
Feestelijke presentatie op 18 november in bibliotheek Delfshaven

Alle basisschool kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen van de deelgemeente Delfshaven het speciaal 
voor hen gemaakte lees- en voorleesboek ‘Mijn boek – Verhalen uit Delfshaven’. Het doel van dit 
unieke project is tweeledig. Delfshaven wil kinderen aansporen om te gaan lezen. Daarnaast is het 
boek een manier om kinderen vrij en met vertrouwen naar hun toekomst te laten kijken en ze te 
laten dromen over later: zonder droom geen werkelijkheid. Hiervoor zijn een aantal kinderen en 
bekende Delfshavenaren geïnterviewd die vertellen over hun jeugd en op welke manier ze hun 
doel bereikt hebben. Uit de verhalen blijkt dat iedereen hobbels moet overwinnen om uiteindelijk 
het doel te kunnen bereiken. Wat is dat doel? Geluk, werk, gezin, ontplooiing. De uitgifte van ‘Mijn 
Boek’ is een onderdeel van het project kindvriendelijke wijken in Rotterdam.
Het idee om basisschoolkinderen dit boek te maken en te geven is afkomstig van 
portefeuillehouder Fred Burggraaf (portefeuillehouder sociaal en welzijn) van de deelgemeente. Hij 
vindt het belangrijk om kinderen perspectief te geven: “Veel van de kinderen in Delfshaven hebben 
thuis geen boeken. We willen ze met dit bijzondere boek stimuleren om te gaan lezen en ze te 
laten ervaren dat lezen leuk is. Bovendien blijkt uit interviews in het boek dat mensen die als kind 
vroeger in dezelfde situatie zaten het uiteindelijk ook ver geschopt hebben omdat ze durfden te 
dromen en er voor gingen”. 
Voor de basisscholen wordt er een lespakket ontwikkeld voor docenten. Uitgangspunt hierbij is dat 
de scholen er plezier aan beleven in plaats van er extra werk door krijgen.

Beroemd
In het boek komen bekende en minder bekende bewoners van Delfshaven aan het woord. Loes 
Luca vertelt over haar confrontaties met de vader (een klassieke engerd) van het gastgezin in 
Parijs waar de jonge Loes als au Pair werkt. Voetballer Georginio Wijnaldum, een van de grootste 
talenten op de Nederlandse voetbalvelden, vertelt over zijn bijzondere band met zijn oma. Piet 
Heyn, beroemd zeevaarder uit Delfshaven, beleeft als kleine jongen een spannend avontuur als hij 
en zijn vader met het vissersbootje op een mistige Maas geen hand voor ogen zien.  
De opzet van ‘Mijn Boek’ is uniek. De 23 fictie en non-fictie verhalen lopen op in Avi-niveau. De 
eerste verhalen zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer zeven jaar, maar zijn ook voor oudere 
kinderen leuk om te lezen. De verhalen worden steeds moeilijker. Het laatste verhaal is voor 
leerlingen van groep 8. Auteur Eric Westerveld heeft veel variatie aangebracht in de verhalen. Eric 
Westerveld: “De verhalen zijn zeer afwisselend qua onderwerp, stijl, lengte en sfeer. Korte 
interviewtjes worden afgewisseld door langere fictie-verhalen, een enkel serieuzer verhaal wordt 
gevolgd door een vrolijk, luchtig verhaal. Maar alle verhalen hebben gemeen dat ze in Delfshaven 
spelen. Herkenbaarheid van onderwerpen en hoofdpersonen, herkenbare belevingswereld, én 
herkenning van de locaties helpen de ongeoefende lezertjes om geboeid te blijven.” 
Het boek is vormgegeven door grafisch ontwerpbureau DC. De illustraties zijn van Eva Galesloot 
en zijn kleine verhalen op zich. Eva Galesloot: "We hebben onszelf steeds de vraag gesteld - hoe 
geef je een boek zo vorm, dat zelfs iemand die niet van lezen houdt gegrepen wordt, aan het 
bladeren slaat, en in het boek verdwijnt. Ik hoop dat mijn illustraties daar veel aan bijdragen."

Scholen
‘Mijn boek- verhalen uit Delfshaven’ wordt niet zomaar op scholen in Delfshaven verspreid. De 
initiatiefnemers hopen dat leerkrachten het boek zullen gaan gebruiken in de lessen zodat 
kinderen zich bewust worden van hun kansen en mogelijkheden. Hiervoor zullen lesbrieven en 
mogelijk ook andere programma’s worden ontwikkeld. 
Voordat de boeken worden uitgedeeld op de basisscholen in Delfshaven organiseert Bibliotheek 
Delfshaven op woensdag 18 november een feestelijke boekpresentatie. Tijdens 
het ochtendprogramma krijgen ruim tweehonderd basisscholieren uit handen van 
portefeuillehouder en geestelijk vader van het boek Fred Burggraaf hun exemplaar van 'Mijn boek - 
verhalen uit Delfshaven'. Enkele bijzondere geïnterviewden uit het boek worden voor het voetlicht 
gehaald. 's Middags is er een groot feest voor alle jeugdige bezoekers uit Delfshaven 
met activiteiten die inspelen op het thema van het boek. 


